
       

  

 
 

      

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concursul de selectare a proiectelor 

pentru finanțare din FNDR 

(2021-2023) 

Perioada de desfășurare:  

10 August 2020 – 1 Martie 2021 

 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud 

Activitățile realizate de către ADR Sud  
în cadrul  

Concursului competitiv de selectare a 
proiectelor pentru finanțare din FNDR 

(2021-2023) 
 

Perioada de desfășurare: 
10 August – 1 Martie 2021 



Scopul Concursului de  

Propuneri de Proiecte 

Stimularea inițiativelor care contribuie la implementarea politicii de 

dezvoltare regională. 

Obiectivele concursului: 

- Identificarea proiectelor de dezvoltare regională ce propun o abordare 

integrată și care contribuie la atingerea obiectivelor politicii de dezvoltare 

regională;  

- Dezvoltarea Programelor Operaționale Regionale pentru fiecare regiune; 

- Punerea în aplicare a documentelor de politici naționale și regionale 

sectoriale. 

 

 

 

 



Apel pe criterii Competitive 

   - se desfășoară prin selectarea 

proiectelor pentru domeniile de 

intervenție, având ca bază un proces 

competitiv, bazat pe acumularea 

punctajului maxim în cadrul Apelului 

și corespund criteriilor generale de 

eligibilitate. 

 



PROGRAMUL I: COMPETITIVITATE 

Domenii de 

intervenție 
Măsuri eligibile 

Aplicanți 

eligibili 

Contribuția 

aplicanților 

Periodicitatea 

apelurilor 

Limitele 

alocărilor per 

proiect, lei 

PROGRAM 1. COMPETITIVITATE / Ponderea alocată din bugetul FNDR 30 %   

1.1 Valorificarea   

infrastructurilor 

de afaceri  

Valorificarea infrastructurii de afaceri și dezvoltarea 

capacităților: parcuri industriale, ZEL-uri, incubatoare de 

afaceri; 

Dezvoltarea de abilității și competențe în cadrul 

infrastructurilor de afaceri: programe de incubare, 

acceleratoare regionale, dezvoltarea de hub-uri de 

competențe. 

APL APL – 10 %  lansare odată la 3 ani 
Min 5 mln 

Max 25 mln 

1.2 Dezvoltarea 

mediului 

antreprenorial 

Programe regionale de formare profesională (continuă) și 

antreprenorială în conformitate cu ramurile prioritare ale 

regiunii, inclusiv programe de formare de competențe în 

domeniul turismului; 

 

Proiecte de sprijin a inovării pentru mediu privat (creare de 

servicii și produse noi). 

APL 

AE 

ONG 

APL – 10 % 

AE – 50% 

Organizații 

Non-

Comerciale 

(ONG) – 

10% 

lansare anuală 

  

Min 100 mii 

Max 1 mln 

1.3 Sporirea 

atractivității 

turistice 

Crearea, reabilitarea și extinderea infrastructurii de 

agrement; 

Reabilitarea / modernizarea infrastructurii rutiere 

(drumurilor de acces și a infrastructurii aferente 

drumurilor) către obiectivele turistice de importanță 

regională; 

Amenajarea obiectivelor turistice naturale și antropice de 

utilitate publică precum și crearea / modernizarea 

infrastructurilor conexe de utilitate publică; 

Acțiuni de restaurare și valorificarea sustenabilă a 

patrimoniului cultural, precum și crearea / modernizarea 

infrastructurilor conexe. 

APL APL – 10% 
lansare odată la 3 ani 

  

Min 10 mln 

Max 20 mln 



PROGRAMUL II: DEZVOLTAREA URBANĂ 

Domenii de 

intervenție 
Măsuri eligibile Aplicanți eligibili 

Contribuția 

aplicanților 

Periodicitatea 

apelurilor 

Limitele 

alocărilor per 

proiect, lei 

PROGRAM 2. DEZVOLTARE URBANĂ / Ponderea alocată din bugetul FNDR 30 % 

2.3  Revitalizare 

urbană și 

dezvoltarea 

infrastructurii 

spațiilor 

publice 

Amenajarea zonelor de agrement / parcuri / alei / 

spații publice; 

 

Amenajarea stațiilor / parcărilor; 

 

Amenajarea complexelor multifuncționale. 

APL 

(orașele care 

dispun de 

Programe de 

revitalizare 

urbană) 

APL (toate orașele) 

– 10 %  
lansare anuală 

Min 2 mln 

Max 20 mln 



PROGRAMUL III: INFRASTRUCTURĂ 

REGIONALĂ 

Domenii de 

intervenție 
Măsuri eligibile 

Aplicanți 

eligibili 

Contribuția 

aplicanților 

Periodicitatea 

apelurilor 

Limitele alocărilor 

per proiect, lei 

PROGRAM 3. INFRASTRUCTURA REGIONALĂ / Ponderea alocată din bugetul FNDR 40% 

3.1 Aprovizionare 

cu apă și 

sanitație 

Dezvoltarea sistemelor regionale de alimentare cu 

apă, a epurării apei și canalizării în conformitate 

cu PRS; 

Reabilitarea, extinderea/regionalizarea, 

modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă 

și canalizare, dezvoltarea capacităților prestatorilor 

de servicii regionali. 

APL APL – 10 % 
lansare odată  

la 3 ani 

Min 10 mln 

 

Max 50 mln 



Activități realizate în perioada 10 august – 24 
septembrie 2020 

Organizate 4 sesiuni 
de 

informare/instruire 
online 

Total 189 
participanți 

Specialiștii ADR Sud 
au oferit consultanță 

potențialilor 
aplicanți (la sediu, 
telefonic, prin e-

mail) – 36 consultări 

Recepționate 34 
Note Conceptuale 

ale propunerilor de 
proiecte regionale 



Subiecte abordate în cadrul sesiunilor de 
informare 

Programele și domeniile 
de intervenție sprijinite 

în cadrul Apelului 
Competitiv 

Etapele Apelului de 
propuneri de proiecte 

Criteriile de eligibilitate a 
proiectelor de dezvoltare 

regională 

Criteriile de evaluare a 
propunerilor de proiecte 

Completarea și 
depunerea dosarului de 

aplicare 



Numărul participanților la sesiunile de informare 
per raioane 



Reprezentanța APL de nivelul I la ședințele 

 de informare:  
din 187 primării înregistrate au participat 125 primării 



Sesiuni de informare 



Sesiuni de informare 



Sesiuni de informare 



Rezultatele etapei I a Concursului Competitiv 
 de Propuneri de Proiecte 

 
În cadrul etapei I a Concursului Competitiv de selectare a proiectelor pentru finanțare 

din FNDR, Autoritățile Publice Locale de nivelul I și II, precum și un reprezentant al 
sectorului privat din RDS, au depus 34 Note Conceptuale, inclusiv pe domeniile de 

intervenție: 

 PROGRAMUL I: COMPETITIVITATE 

Valorificarea   infrastructurilor de 
afaceri  

Dezvoltarea mediului 
antreprenorial 

Sporirea atractivității turistice 

PROGRAMUL II: DEZVOLTAREA 
URBANĂ 

Revitalizare urbană și dezvoltarea 
infrastructurii spațiilor publice 

PROGRAMUL III: INFRASTRUCTURĂ 
REGIONALĂ 

Aprovizionare cu apă și sanitație 

 

 



Depunerea Notelor Conceptuale per raioane 



Adresa și date de contact: 

 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud 

 Bd. Ştefan cel Mare, 12, or. Cimişlia,  

 Republica Moldova, MD-4101  

 Tel./fax +373 241 2 62 86 

Email: adrsud@adrsud.gov.md 

web: www.adrsud.md  

  

Vă mulțumim pentru atenție! 
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